ASME ŠKOLÍCÍ CENTRUM
HEINRICH INNOVATION s.r.o., Skalice 456, 738 01 Frýdek-Místek, Czech Republic, www.heinrich-in.cz

Vážení obchodní partneři,
dovolujeme si vám nabídnout nový rozměr v proškolování a zvýšování odbornosti personálu v oblasti ASME
a AWS předpisů zaměřených na výrobu tlakových nádob, kotlů, potrubí a tlakových částí.
Připravili jsme pro první pololetí tohoto roku tzv. ASME LIMITED ŠKOLENÍ, které je zaměřené na předpisy
ASME Sec. I, II, V, VIII Div. 1, IX Ed. 2019 a AWS D1.1 Ed. 2015. Školení je doporučené pro konstruktéry, svářečský
a NDT personál, vedoucí personál zajišťující kvalitu a také pro zástupce z obchodního/nákupního oddělení.
Co je revoluční v nabídce ASME LIMITED školení?
 Výběr z 28 přednášek na téma ASME a AWS, viz příloha
 Časové naplánovaní podle vašich potřeb
 Zacílení přednášek podle odborné specializace personálu
 Aktuální přednášky na poslední platnou ASME Ed. 2019
 Zapůjčení školících materiálů
 Školení ve vaší firmě, přijedeme k vám
 Vystavené osvědčení o školení slouží jako objektivní evidence při proškolování personálu
ASME PŘEDPISY PŘITVRDILY!
 Nový požadavek ASME Sec. IX Ed. 2019 – objektivní udržování kvalifikace svářečského dozoru (QG-106)
 Vyšší požadavek na kvalifikaci NDT personálu – nové min. limity na splnění kvalifikace i podle ISO 9712
 Zkrácení platnosti NDT certifikátu na 3 roky pro Level I a II (ASME Sec. V, Mand. App. III)
 Nové požadavky na NDT kontrolu základních materiálů po obrábění!
 A další podstatné změny, které je nutné vědět
KDO JE „THE HARTFORD STEAM BOILER INSPECTION & INSURANCE COMPANY“ (HSB)
 AIA akreditovaná ASME Inspekční agentura se sídlem v USA a pobočkami v Německu, UK, Irsku, ČR atd.
 Založena v roce 1866 a v oblasti ASME nejdéle působící agentura na světě
 Působící na celém světě a zároveň má největší zastoupení v ASME komisích
 Více než 500 kvalifikovaných ASME AI inspektorů (v ČR působí 3 AI, AIS, ANI, v EU více než 25 AI, ANIS, AS)
 HSB je akreditovaný podle PED Notified Body 2833
 Akreditovaný/pověřený certifikovat další požadavky např. MHLW (Japonsko), MOM (Singapur), DOSH
(Malajsie), IBR (Indie), NR-13 (Brazílie), CRN (Canada), Nový Zéland a Austrálie, NQA (Nuclear) a další.
Navrhněte si své školení a stanete se opravdovými znalci v oboru výroby tlakových nádob, kotlů a jiných
tlakových částí podle ASME. Pomůžeme vám aplikovat ASME do požadavků PED 2014/68/EU. Pokud budete mít
zájem o některá naše školení, můžete si stáhnout přihlášku z našeho webu nebo nás můžete kontaktovat na
emailu: skoleni@heinrich-in.cz.
Garanti školení:
Ing. Michal Heinrich, Ph.D., (Authorized Nuclear Inspector a Supervizor) ext. inspektor u HSB International GmbH
Ing. Igor Hojdyš, (Authorized Inspector) ext. inspektor u HSB International GmbH
Věříme, že získané informace z těchto školení vám rozšíří znalosti v oblasti ASME předpisů a budou přínosné
pro efektivnější práci při výrobě tlakových zařízení.
Těšíme se na další spolupráci a s pozdravem
Ing. Michal Heinrich, Ph.D.
autorizovaný inspektor, supervizor HSB / Co. ATG
jednatel a organizátor školení za společnost Heinrich Innovation s.r.o.

